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Fot. Marek Kwiatkowski 
W lutym w sołectwach gminy Lubicz odbywają się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierają nowych sołtysów i nowe rady sołeckie. Ich kadencja będzie teraz trwała pięć 
lat. Frekwencja dopisuje. Więcej na temat zebrań piszemy na str. 2

Jakie inwestycje będą wykonane?

Trudny budżet gminy na 2019 rok
Radni jednogłośnie uchwalili budżet 
gminy Lubicz na rok 2019 z docho-
dami przekraczającymi 97 mln zł 
i wydatkami ponad 102 mln zł. 

Deficyt budżetowy sięgający prawie 
5,5 mln zł zostanie sfinansowany 
przychodami z emisji obligacji oraz 
wolnymi środkami.
- To niestety duży deficyt, ale i tak 
mniejszy o 1 mln zł od pierwotnego 
projektu budżetu przygotowanego 
przez poprzednie władze gminy – mówi 
wójt Marek Nicewicz. – Zmniejszenie 
przez nas wydatków nie wiąże się jed-
nak z cięciami usług skierowanych do 
mieszkańców, ale z lepszym i bardziej 
przemyślanym planowaniem kosztów 
w obecnym roku budżetowym. Było to 
dla mnie bardzo ważne, dlatego budżet 
przyjęliśmy o miesiąc później niż zwy-
kle. Ten czas wykorzystaliśmy właśnie 
na poprawienie tegorocznego budżetu 
i optymalizację kosztów. Gminę już 
bowiem zastaliśmy zadłużoną na po-
nad 40 mln zł. 
Przyjrzyjmy się na jakie zadania 
Rada Gminy Lubicz zagwarantowała 
środki w budżecie na rok 2019? To 
budowa kanalizacji w ramach aglo-
meracji lubickiej, a także przebudo-
wa lub budowa ulic, m.in.: Szkolnej 
w Lubiczu Dolnym, Nowej w Zło-
torii, Farmerskiej w Mierzynku czy 
Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej 

w Złotorii. Priorytetem jest także 
oświetlenie dróg gminnych i zapew-
nienie mieszkańcom komunikacji 
publicznej (MZK i busy). Gmina za-
pewniła również pieniądze na dotacje 
na oczyszczalnie przyzagrodowe, ko-
lektory słoneczne, pompy ciepła, wy-
mianę pieców oraz usunięcie azbestu. 
W tegorocznym budżecie znalazło się 
też: dokończenie termomodernizacji 
szkoły w Lubiczu Górnym, moderni-
zacja świetlicy w Mierzynku, budowa 
świetlicy w Młyńcu Drugim, a także 
budowa parków w Złotorii, Krobi, 
Grębocinie i Lubiczu Górnym.
W planie wydatków budżetu uwzględ-
niono również wnioski sołectw na finan-
sowanie zadań ze środków uchwalonego 
przez radę gminy funduszu sołeckiego, 
wynoszącego ponad pół mln zł.
Władze Lubicza zaznaczają, że tego-
roczny budżet to głównie kontynuacja 
przedsięwzięć rozpoczętych w po-
przedniej kadencji.
Tradycyjnie gmina będzie współpraco-
wać finansowo z innymi samorządami 
przy zadaniach realizowanych na na-
szym terenie, m.in. budując drogę ro-
werową Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz 
Górny (z województwem) i w sprawie 
budowy ciągu pieszo-rowerowego 
przy drodze Turzno – Rogówko - Lu-
bicz Dolny (z powiatem).
Plan wydatków uwzględnia także zada-
nia własne realizowane przez gminne 

jednostki organizacyjne, z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami. Dla przykładu na 
szkolnictwo gmina w swoim budżecie 
zabezpiecza około 32 proc. budżetu, 
a na pomoc społeczną przeszło 18 proc.
Przewodniczący rady Zbigniew Barci-
kowski mówi: - Zaznaczę, że wspólnie 
z wójtem rozpoczęliśmy już również 

prace nad budżetami kolejnych lat, po-
nieważ chcemy opracować plan gospo-
darczy na całą kadencję. Po jego po-
wstaniu każdy z mieszkańców będzie 
mógł zobaczyć kiedy i jakie zadania 
będą realizowane.
Uchwała budżetowa została przyjęta 
29 stycznia.

Kamila Mróz
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Zmiany w sołectwach

nowi łącznicy między miejscowością a urzędem

Przez cały luty w sołectwach w na-
szej gminie odbywają się zebrania 
wiejskie, na których mieszkańcy wy-
bierają swoich przedstawicieli.

W każdym z sołectw ustalono stałą go-
dzinę rozpoczęcia zebrania na 18.00 – 
tak, by mieszkańcy mogli dotrzeć na 
nie po pracy. 

W czasie zebrań wiejskich są przepro-
wadzane wybory sołtysów i rad sołec-
kich. W momencie zamykania tego nu-
meru gazety mieliśmy za sobą siedem 
zebrań. W następnym numerze opubli-
kujemy nazwiska 17 nowo wybranych 
sołtysów z kontaktami i składy rad so-
łeckich. W tej chwili na bieżąco, po każ-
dym spotkaniu, aktualizujemy te dane 

na stronie internetowej www.lubicz.pl 
w zakładce Gmina/Sołectwa. 
– Bardzo nam zależało, aby na zebrania 
przyszło jak najwięcej mieszkańców, 
ponieważ chcemy, by angażowali się 
w życie swojej społeczności – mówi 
wójt Marek Nicewicz. – Dlatego 
z informacją o zebraniach staraliśmy 
się dotrzeć za pośrednictwem wszyst-

kich możliwych kanałów komunikacji, 
począwszy od smsów, naszego profilu 
na Facebooku, strony internetowej, po-
przez media komercyjne do ogłoszeń na 
tablicach i w kościołach. To przyniosło 
efekt. Frekwencja mile nas zaskoczyła. 
W Grębocinie i Gronowie zjawiło się 
ok. 200 osób, w Grabowcu prawie 100.
Wójt podkreśla, że wybierani właśnie 
przedstawiciele sołectw pełnią ważną 
rolę w społeczności. Sołtys jest nie 
tylko gospodarzem wsi, który inicjuje 
różne wydarzenia, ale także przedsta-
wicielem sołectwa, a więc łącznikiem 
między mieszkańcami a urzędem. - To 
do niego najczęściej w pierwszej kolej-
ności mieszkańcy zwracają się z pro-
blemami dotyczącymi danej społecz-
ności. Sołtys dba o jej interes, a rada 
sołecka pomaga mu w tym. Chciałbym 
więc, aby współpraca między sołtysa-
mi a urzędem była satysfakcjonująca 
dla obu stron – dodaje wójt.
Zebrania były również okazją do uzyska-
nia przydatnych informacji przygotowa-
nych przez pracowników Urzędu Gminy 
Lubicz oraz zadania pytań wójtowi Gmi-
ny Lubicz Markowi Nicewiczowi. To 
pierwsze z takich spotkań nowego wło-

darza z mieszkańcami, drugie planowane 
jest na przełomie września i paździer-
nika, kiedy to zebrania wiejskie będą 
uchwalać fundusz sołecki na 2020 r.
Fundusz sołecki, wyodrębniony z budże-
tu gminy, pozwala sołectwom na zreali-
zowanie niewielkich, lecz oczekiwanych 
przez mieszkańców zadań. W gminie 
Lubicz to prawie 563 tys. zł. Fundusz na 
poszczególne sołectwa jest rozdzielany 
według algorytmu podanego w ustawie, 
zależnego przede wszystkim od licz-
by mieszkańców. Kształtuje się on od 
19 501 dla Brzezinka do 41 314 tys. dla 
Lubicza Górnego i Dolnego, Grębocina, 
Gronowa, Krobi i Złotorii.
Przepisy określają, że pieniądze z fundu-
szu mogą być wydane na zadania własne 
gminy, służące poprawie życia miesz-
kańców i zgodne ze „Strategią rozwoju 
gminy”. O tym, jakie przedsięwzięcia 
sołectwa zrealizują w tym roku, zebrania 
sołeckie zdecydowały w roku ubiegłym. 
Mieszkańcy uchwalili na nich m.in. do-
posażenie placów zabaw i siłowni ze-
wnętrznych, remont świetlic wiejskich, 
odwodnienie chodnika, warsztaty eduka-
cyjne i imprezy integracyjne. 

KAMILA MRÓZ

Miejsce spotkań

Trwa budowa 
świetlicy 
w młyńcu Drugim
Przygotowania pod inwestycję roz-
poczęły się w styczniu. Świetlica po-
winna być gotowa jesienią.

Budynek powstaje u zbiegu ulicy Do-
lina Drwęcy i drogi z Mierzynka. Jego 
powierzchnia wyniesie ok. 170 m2. 
W świetlicy znajdzie się m.in. sala 
główna o powierzchni 108 m2, którą 
w razie potrzeby można podzielić na 
dwa oddzielne pomieszczenia. Nie za-

braknie także pomieszczeń socjalnych. 
Przed obiektem stanie 50 paneli fo-
towoltaicznych, dzięki którym budy-
nek stanie się samowystarczalny pod 
względem zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną.
Koszt zadania to 950 tys. zł. Gmina 
pozyskała na nie 500 tys. zł dofinanso-
wania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

(KM)

Załatw sprawę po pracy

urzędnicy 
pracują dłużej
Od lutego Urząd Gminy Lubicz we 
wtorki jest otwarty do godz. 18.00.

Dla wygody mieszkańców wójt 
Marek Nicewicz w jeden dzień 
w tygodniu przedłużył godziny pra-
cy urzędu. – Robimy to głównie 
dla aktywnych zawodowo, dając 
im czas i szansę na dojechanie do 
urzędu swojej gminy i załatwienie 
tu koniecznych spraw – mówi wójt, 
zaznaczając, że jednocześnie urząd 
zajmuje się rozwiązaniami, które 
mają pozwolić na jak najsprawniej-
szy kontakt on-line z gminą.
We wtorki również Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej jest otwarty 
w godzinach 7.00 – 18.00.
Z tym, że osoba od obsługi funduszu 
alimentacyjnego pracuje do godz. 
18.00 (od godz. 9.00) w każdy dru-
gi wtorek miesiąca (GOPS przy ul. 
Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym, 
pok. nr 1). 
Natomiast osoba od obsługi dodatków 
energetycznych, dodatków mieszka-
niowych i stypendiów szkolnych jest 
dostępna do godz. 18.00 (od godz. 9.00) 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
(Urząd Gminy Lubicz przy ul. Toruń-
skiej 21 w Lubiczu Dolnym, pok. nr 4).

(KM)

Rozliczając PIT, wspieraj gminę

zostaw tu swój podatek
Chcesz lepszych warunków życia 
w swojej miejscowości na naszym tere-
nie? Prawie 38 proc. Twoich podatków 
może trafić do gminy Lubicz w postaci 
subwencji. Nie musisz być zameldowa-
ny, wystarczy że tutaj mieszkasz.

Twoje pieniądze z PIT-a, niezależ-
nie czy wypełnionego tradycyjnie 

czy elektronicznie, gmina przeznacza 
m.in. na modernizację i budowę dróg, 
chodników, placów zabaw, obiektów 
sportowych i inne potrzeby. To dlatego 
samorząd może się rozwijać.
Aby ułatwić mieszkańcom roczne rozli-
czenie podatkowe, gmina Lubicz przy-
stąpiła do projektu „Wspieraj lokalnie”, 
dzięki któremu nasi mieszkańcy zezna-

nie podatkowe za 2018 r. mogą złożyć 
bezpłatnie, łatwo, szybko i bezpiecznie.
Spersonalizowaną dla Lubicza wersję 
programu PITax.pl znajdziecie na tej 
stronie internetowej www.lubicz.pl, gdzie 
na dolnym ruchomym pasku umieścili-
śmy ikonę projektu „Wspieraj lokalnie”. 
Wystarczy w nią kliknąć i dalej postę-
pować według podpowiedzi programu. 

Spersonalizowana wer-
sja projektu zachęca też 
do przekazania 1 proc. 
podatku organizacjom 
z terenu naszej gminy. Co 
bardzo istotne, składając 
deklarację podatkową 
PIT-36, PIT-36L, PIT-37 
poinformuj urząd skarbo-
wy o miejscu swojego za-
mieszkania w gminie Lu-
bicz. Wystarczy, że adres 
zamieszkania wpiszesz 
w odpowiedniej rubryce 
w sekcji B.

(KM)

Fot. Zbigniew Barcikowski. Budynek powstaje u zbiegu ulicy Dolina Drwęcy i drogi z Mierzynka

Fot. Marek Kwiatkowski. Na każdym z dotychczasowych zebrań frekwencja była duża. W Gronowie przyszło ok. 200 osób

Od 1 lutego urząd pracuje w następujących godzinach:
poniedziałki 7.00 – 15.00

wtorki 7.00 – 18.00
środy – 7.00 – 15.00

czwartki 7.00 – 15.00
piątki 7.00 – 14.00
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Radni prywatnie

Gdy pomaga ludziom, 
czuje się silna
Teresa Klawińska, choć urodziła się 
w Lubiczu, to dzieciństwo spędziła 
daleko stąd. Tu wracała na wakacje, 
a wyjeżdżając z nich zabierała ze 
sobą wspomnienie zapachu Drwęcy.

Mama pani Teresy wróciła ze swoimi 
rodzicami z emigracji w USA. Po pew-
nym czasie rodzina osiedliła się w Lu-
biczu. Ojciec pani Teresy - Jan Wika-
ryjczyk - w latach międzywojennych 
pracował jako oficer w szkole woj-
skowej w Toruniu i tu poznał przyszłą 
żonę. Po wojnie nadal pełnił służbę 
w wojsku i służył w różnych placów-
kach, m.in. w Bytomiu, skąd rodzina 
Wikaryjczyków regularnie przyjeż-
dżała na wakacje do lubickiego domu. 
Uwielbiali ten czas. Dla nich wszystko 
było tu cudowne. Park, każdy kamyk 
nad brzegiem rzeki i ludzie, z którymi 
się spotykali, i atmosfera podtoruńskiej 
miejscowości. Pani Teresa doskonale 
to pamięta. Gdy pod koniec wakacji 
wyjeżdżała do Bytomia, wciągała po-
wietrze z zapachami wody, szyszek 
z miejscowych palenisk i z tym wracała 
na Śląsk. W Lubiczu Dolnym zamiesz-
kała na stałe jako 12-latka, zaczynając 
szóstą klasę miejscowej szkoły.
Czas dzieciństwa spędzony w Bytomiu 
i innych miastach był dla niej pełen 
niecodziennych przeżyć. Wspomina 
z sentymentem wizyty w Operze Ślą-
skiej, na koncertach zespołów Mazow-
sze i Śląsk czy Chóru Aleksandrowa. 
Prawdopodobnie dlatego do dziś jest 
zakochana w muzyce poważnej i in-
nych dziedzinach sztuki. W czasie wa-
kacji często bywała na poligonie draw-
skim, gdzie dla rodzin wojskowych 
organizowano wypoczynek. 

Przeniesienie się na stałe do Lubicza, pod 
koniec lat 50. nie wymagało specjalnej 
adaptacji, choćby dlatego, że wówczas 
nastoletnia Teresa lubickie dzieci znała 
z wakacji. Zapamiętała z tego okresu 
występy w parku przy młynie. Opo-
wiada: - Było tam wtedy jak w bajce 
– piękna altanka, scena, kwiaty, alejki, 
ławeczki, boisko do piłki ręcznej, a nad 
kanałem, który od młyna poprzez turbinę 
elektryczną biegł do Drwęcy, królował 
malowniczy mostek. Prowadził on do 
dalszej części tajemniczego parku. Woda 
w Drwęcy była tak przezroczysta, że 
dostrzegałam nie tylko dno, ale też ryby 
i rośliny w całej toni. 
Pani Teresa z czasem została nauczy-
cielką biologii. Już od dziecka z jed-
nej strony była ciekawa wszystkiego, 
a z drugiej uwielbiała się tym dzielić. 
Do dziś potrafi nawiązać bliski kontakt 
z kimś, kogo poznała dopiero przed 
chwilą. Pracowała w szkołach w Lubi-
czu Górnym, potem w szkole rolniczej 
w Gronowie i na koniec w Lubiczu 
Dolnym. Przez lata ze swoimi dziećmi 
brała udział w niezliczonej liczbie kon-
kursów, akcji, programów czy wycie-
czek. Najbardziej cieszyło ją, gdy mo-
gła pomóc w zdobyciu wykształcenia 
dzieciom z niezamożnych rodzin, któ-
rym było trudniej. Tłumaczyła im czę-
sto, że nie jest takie ważne, jakiej marki 
noszą buty, ale to, co mają w głowie.
Zapytana, czym jest dla niej bycie 
radną i jakie w związku z tym ma ma-
rzenia, odpowiada, że to jeszcze jedna 
forma pomocy ludziom z sąsiedztwa. 
Pani Teresa aktywnie działa też na 
rzecz krwiodawstwa, WOŚP, orga-
nizuje wycieczki do opery i wyjazdy 
krajoznawcze. Szczególnie ceni sobie 

współpracę na tym polu z Małgorzatą 
Żuczek, Alicją Zielińską – sołtys Lubi-
cza Dolnego i Bożeną Wolak z Klubu 
Seniora „Arka”. Może dlatego nie pa-
mięta, kiedy przeszła na emeryturę, bo 
nie ma czasu o tym myśleć. - Gdy robię 
coś dla innych, czuję się silna – zwie-
rza się radna. 
To samo czuł jej nieżyjący mąż Jan, któ-
ry również był radnym naszej gminy. 
I na koniec pani Teresa zdradza: - Mam 
takie marzenie, że nad Drwęcę wrócą 
ludzie, a wraz z nimi ożyje ten teren, 
że znów można będzie pójść do tajem-
niczego, pięknego parku przy młynie. 

Zbigniew Szczepański

Śladem interpelacji

zmiany w przychodni 
w Lubiczu Górnym

- W Citomedzie trudno dostać się 
do lekarza – takie głosy dociera-
ły nie tylko do urzędu, ale także do 
radnych. Gmina, w porozumieniu 
z przychodnią, pracuje nad rozwią-
zaniem tego problemu.

4 lutego w Urzędzie Gminy Lubicz 
odbyło się kolejne spotkanie władz 
i radnych gminnych z przedstawicielami 
Lecznic Citomed w sprawie usprawnie-
nia funkcjonowania przychodni zdrowia 
w Lubiczu Górnym. Rozmowy dotyczy-
ły zgłaszanych przez mieszkańców pro-
blemów z trudnościami w skorzystaniu 
z usług medycznych i zarejestrowaniem 
się na wizyty. Dyrektor zarządzający 

Lecznic Citomed Katarzyna Ramlo z za-
interesowaniem wysłuchała wszystkich 
uwag zgłaszanych przez radnych i wy-
jaśniła zasady, jakimi musi kierować się 
każda placówka medyczna działająca 
w ramach NFZ. Jak się okazało się, bio-
rąc pod uwagę liczbę mieszkańców, po-
radnia nie ma szans na zakontraktowanie 
zatrudnienia kolejnego lekarza.
Citomed, szukając rozwiązania uspraw-
nienia pracy przychodni, zaproponował 
wprowadzenie kilku korzystnych dla 
mieszkańców zmian. Pierwsze z nich 
weszły już w życie.
To zwiększony limit pacjentów reje-
strowanych na wizyty pediatryczne. 
Po drugie na wizyty kontrolne można 

teraz zapisywać się z wyprzedzeniem. 
Każdego dnia przychodnia zapewnia 
ponad 50 proc. miejsc na rejestracje 
bieżącą (nagłe zachorowania), w tym 
29 proc. na rejestracje osobistą i 23 
proc. na rejestracje telefoniczną, blisko 
20 proc. na wizyty kontrolne i prawie 
30 proc. wizyt recepturowych. 
- Jeżeli pacjenci zrozumieją, że recepty 
na leki przyjmowane na stałe, w cho-
robach przewlekłych, można zamawiać 
bez wizyty u lekarza, to zwiększy się 
limit przeznaczony na wizyty bieżące – 
wyjaśnia Katarzyna Ramlo. 
Jak w takim razie zamówić taką recep-
tę bez kontaktu z lekarzem? Recepty 
na leki stosowane przewlekle, wpisane 
w historie choroby, można zamówić, 
wypełniając osobiście odpowiedni druk 
w rejestracji, zamawiając je telefonicz-
nie lub internetowo z wykorzystaniem 
formularza kontaktowego lub adresu 
e-mail. Wszystkie informacje na ten 
temat dostępne są na witrynie www.ci-
tomed.pl w zakładce „oferta”, dalej „dla 
pacjenta”. Zamówione w ten sposób re-
cepty są do odbioru w ciągu 2 dni.
Dyrektor Lecznic Citomed Katarzyna 
Ramlo zobowiązała się również do ko-
lejnych działań zwiększających dostęp 
do usług medycznych, o których poin-
formujemy w kolejnych miesiącach.

(JN)

Fot. Jarosław Nadolski. W spotkaniu poza wójtem i przedstawicielem lecznicy uczestni-
czyli także radni z Lubicza Dolnego i Lubicza Górnego

Fot. Nadesłane
Teresa Klawińska (od lewej) z koleżanką

Felieton
O moim pierwszym  
budżecie gminnym

Gdyby podsłuchać rozmowę o gminie zwykłych mieszkańców Złotorii, Brze-
zinka, czy Krobi, ale też innych sołectw, to każdy ma swoje oczekiwania wo-
bec rodzimej wspólnoty samorządowej. Czy to właściwa postawa? Tak, jak 
najbardziej prawidłowa.To właśnie gmina jest zobowiązana do zaspokaja-
nia tzw. zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania te określone jako własne, są 
szczegółowo wymienione w Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym. Na liście ponad 20 pozycji można znaleźć niemal wszystko, 
co mieszkańcowi potrzeba do życia, a jak się okazuje nawet i po jego zakoń-
czeniu, bo stosowny punkt art. 7 cytowanej ustawy, wskazuje na konieczność 
zabezpieczenia funkcjonowania cmentarzy gminnych.
No dobrze. Zatem jak nasza gmina wywiązuje się z nałożonych zadań? Czy 
jako mieszkańcy jesteśmy zadowoleni? Zapewne głosy są bardzo różne, 
a oznaki niezadowolenia, zawsze dużo głośniejsze, niż oznaki satysfakcji. Bo 
przecież wszyscy chcielibyśmy, żeby nasze dzieci mogły chodzić do dobrze 
wyposażonych i funkcjonujących publicznych przedszkoli i szkół. Potrzebuje-
my bezpiecznych dróg i bezpiecznych chodników, które na dodatek powinny 
być dostatecznie oświetlone. Co do dróg gminnych, to najchętniej odwrócili-
byśmy proporcje, aby spośród 234 km, aż 165 km miało nawierzchnię „twar-
dą”, a nie jak jest teraz, tylko 69 km. Jeśli pod każdą omal strzechę dotarły już 
wodociągi, to chciałoby się, żeby sieć kanalizacji została zbudowana w ciągu 
kilku lat, a nie wlokło się to w nieskończoność. Coraz bardziej doceniamy też 
czyste powietrze, więc potrzebne są programy dofinansowania do „czystego” 
ogrzewania domów czy produkcji własnej energii elektrycznej. Normalne wy-
daje się, aby u progu lat 20. już XXI wieku, w każdej miejscowości był jakiś 
klub, świetlica, nie mówiąc o dobrze wyposażonych remizach OSP. Ba, nasze 
wymagania jako społeczeństwa mającego aspiracje europejskie stale rosną, 
więc chciałoby się poćwiczyć kulturę fizyczną na boiskach, siłowniach ze-
wnętrznych i na ścieżkach rowerowych albo chociaż w wiejskim parku. Marzy 
nam się również kilka z prawdziwego zdarzenia miejsc rekreacji.
A teraz dobra wiadomość dla mieszkańców – wiele z tych zadań wymienionych 
powyżej, w 2019 roku, choć w pewnym zakresie, będzie realizowanych. Czy 
w takim razie problemy znikną? Nie. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, 
uchwała budżetowa (piszemy o niej na str. 1 – przyp. red.) została podjęta przez 
radę gminy w oparciu o konkretne prognozy finansowe i konkretne realia wie-
loletniego planu finansowego, w tym również konieczność realizacji już rozpo-
czętych inwestycji i działań. Po drugie, niech nikogo nie myli wielkość budżetu, 
który opiewa aż na 102 mln zł, bo około 50 proc. jego wysokości jest przezna-
czonych wyłącznie na dwa zadania – edukację i pomoc społeczną. Po trzecie, 
specyfika naszej gminy determinuje stały wzrost zaludnienia, a w konsekwencji 
stały wzrost potrzeb infrastrukturalnych, za którymi nie jest łatwo nadążyć. Na 
to, co większość z nas najlepiej zauważa, czyli na inwestycje w terenie, zaplano-
wano prawie 23 mln zł, czyli ponad 1000 zł na jednego mieszkańca. 
Co w takim razie zrobić, aby nasze zadowolenie jako mieszkańców gminy wzro-
sło? Najważniejsze to bycie aktywnym. Są ustalone dyżury radnych, jest wtor-
kowy dyżur wójta, są wreszcie zebrania wiejskie, na które warto przyjść nie 
tylko z skargą, czy po informacje, ale też, by podzielić się swoimi pomysłami 
i zgłosić chęć wsparcia dla różnych wiejskich i ogólnogminnych inicjatyw. 
I jest jeszcze coś bardzo ważnego – kwestia naszego wspólnego budżetu. Otóż 
każdy z nas nie tylko powinien wymagać od władz gminy dobrego gospodarowa-
nia wspólnymi zasobami, co jest oczywiste, ale ma możliwość dorzucania się do 
wspólnego garnuszka. Jak mówi stare przysłowie: ziarnko do ziarnka, a zbierze 
się miarka. Przecież od każdej złotówki naszego osobistego podatku dochodowe-
go (PIT), prawie 40 proc. wraca do gminnej kasy (piszemy o tym na str. 2). Tak 
więc, jeśli ktoś u nas mieszka, a nie jest nawet jeszcze zameldowany, to i tak może 
dokonać stosownej deklaracji w urzędzie skarbowym, co pozwoli na wsparcie 
naszej gminy. Parafrazując fragment przemówienia pewnego prezydenta, pew-
nego dużego kraju za oceanem, można by powiedzieć: nie tylko pytaj, co gmina 
może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojej gminy.

Zbigniew Szczepański
Autor jest radnym ze Złotorii (pierwszą kadencję), 

wiceprzewodniczącym Rady Gminy Lubicz

Tu zGłOś SWój WnIOSeK
Dyżury raDnyCh raDy GmIny LubICz 

Oraz POWIaTOWyCh

Radni gminni pełnią dyżury w Urzędzie Gminy Lubicz 
we wtorki w godz. 16.00 – 18.00 oraz w czwartki w godz. 12.00 -14.00.
Dyżury naprzemiennie pełnią:
•	Zbigniew	Barcikowski – przewodniczący Rady Gminy Lubicz;
•	Kazimierz	Rybacki – wiceprzewodniczący;
•	Zbigniew	Szczepański	– wiceprzewodniczący;
•	Danuta	Wojciechowska – przewodnicząca komisji skarg, wniosków i petycji;
•	Jolanta	Nikiel	– przewodnicząca komisji rolnictwa, ochrony środowiska 

i turystyki;
•	Aldona	Peregonczuk	– przewodnicząca komisji samorządu, budżetu i rozwoju;
•	Teresa	 Klawińska	 – przewodnicząca komisji oświaty, kultury fizycznej, 

zdrowia i rodziny;
•	Jerzy	Guranowski – przewodniczący komisji rewizyjnej.
Przypominamy, że kontakty mailowe do wszystkich radnych są umieszczone na 
naszej stronie internetowej www.lubicz.pl.
Radni Powiatu Toruńskiego z naszego terenu pełnią dyżury w urzędzie gminy:
•	Agnieszka	 Janiaczyk-Dąbrowska - w każdy pierwszy wtorek miesiąca, 

w godz. 16.00 – 18.00
•	Leszek	Syroka - w każdy drugi wtorek miesiąca, w godz. od 10.00 do 11.00.

(AM)
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- 24 lutego w Lubiczu Górnym sto-
warzyszenie organizuje „Zimowy 
halowy turniej piłki nożnej”, który 
gmina objęła swoim patronatem, ale 
nie jest to zwykła impreza sportowa. 
Jaki jest jej cel?
- Przewodnim celem turnieju jest pro-
mowanie zdrowego i trzeźwego stylu 
życia. Dodatkowo chcielibyśmy też 
skupić się na integracji różnych lubic-
kich środowisk, pokazując także ich 
otwarcie na innych. Specjalne miejsce 
w naszych sercach zajmuje młodzież 
z racji na wysokie prawdopodobieństwo 
znalezienia się w grupie ryzyka uzależ-
nień. Bardzo nas cieszy, że turniejem 
zainteresowała się gmina, która poza 
partnerstwem, wystawi także swoją dru-
żynę. Tak samo cieszymy się z udziału 
policjantów. Dodatkowo wystąpią dru-
żyny ze środowisk trzeźwościowych, 
czyli osoby przebywające w tej chwili 
na leczeniu w ośrodku odwykowym. 
Tutaj pojawi się ośrodek Monar Roż-
nowice 34 oraz Reprezentacja Polski 
w Piłkę Nożną Uliczną Osób Bezdom-
nych, czyli młodzi chłopcy, którzy po-
przez nałóg znaleźli się na ulicy. Ten 
turniej ma być również manifestacją 
tolerancji i pokazać, że sport może być 
fantastyczną platformą porozumienia, 
łączącą ludzi z różnych grup społecz-
nych. Serdecznie zapraszam mieszkań-
ców gminy na to wydarzenie – początek 
o 9.30 w szkole w Lubiczu Górnym.
- To nie będzie pierwszy turniej 
trzeźwościowy na Waszym koncie, 
ale pierwszy w naszej gminie.
- Od dwóch lat wspólnie z ośrodkiem 
Monar Rożnowice 34 organizujemy 
„Turniej piłki nożnej ulicznej dla osób 
uzależnionych”. Grają w nim przedstawi-
ciele placówek Monaru z różnych miejsc 
w Polsce. Turniej cieszy się dużym zain-
teresowaniem w tym środowisku, a my 
sami zauważamy, że piłka, atmosfera 
fair play i nawiązywane przy tym relacje 
stanowią silnie cementujący element wy-
chodzenia z bezdroży życiowych. 
„Zimowy turniej halowy piłki nożnej” 
w Lubiczu Górnym to tak naprawdę po-

czątek naszych działań w Gminie Lubicz, 
z którą ja jestem związana od wielu lat, 
a mój narzeczony od pół roku. W stycz-
niu tego roku powołaliśmy stowarzysze-
nie One Passion One Love WP. Za jego 
pomocą chcemy realizować zadania, 
z naszej perspektywy, najwyższej wagi. 
Mam na myśli działania profilaktyczne 
skierowane do młodzieży - grupy bardzo 
narażonej na uzależnienia. Właśnie tu 
w Lubiczu pragniemy skupić się na tym 
temacie, ponieważ tu żyjemy, jesteśmy 
obecni na stałe, a nie tylko doraźnie pod-
czas jednorazowych akcji. Można do nas 
przyjść, możemy wspólnie zająć się za-
równo fajnymi, jak i trudnymi rzeczami. 
Mamy kolejne pomysły.
- Jakie to pomysły?
Już wcześniej, biorąc udział w różnych 
działaniach na rzecz młodzieży zauwa-
żyliśmy, że tym, co ją przyciąga i za-
chęca do działań jest dobra atmosfera 
i relacje oparte na szacunku. Szkołom 
z naszej gminy zamierzamy zapropo-
nować spotkania z uczniami z ostatnich 
klas. Miałyby mieć one charakter zapo-
znawczy i profilaktyczny. Chcielibyśmy 
dać świadectwa naszego życia, podparte 
komentarzem profesjonalnego terapeu-
ty. Jednak nadrzędny cel tego spotkania 

to zaproszenie młodzieży do turnieju 
piłki nożnej, który odbyłby się na za-
kończenie roku szkolnego pod hasłem 
„Wolę grać niż brać”. Mamy nadzieję, 
że zachęcimy młodzież do czynnego 
udziału w tymże turnieju, udostępniając 
im przestrzeń do realnego wpływu na 
całą imprezę poprzez działania organi-
zacyjne w wolontariacie. Pragniemy, by 
młodzi ludzie pod naszym nadzorem 
mogli stworzyć całą imprezę od pod-
staw. Zaczynając od utworzenia róż-
nych sekcji podzielonych na zaintereso-
wania i umiejętności, tak jak techniczna 
czy promocyjna i inne. 
- Wydaje się, że uchronienie młodzie-
ży przed uzależnieniem jest Państwa 
misją życiową. Skąd zainteresowanie 
właśnie tym tematem?
- Jestem mieszkanką Lubicza od 14 lat, 
z czego połowę z tego czasu byłam sil-
nie uzależniona od narkotyków. Mówię 
o tym otwarcie, by swoją historią prze-
strzec innych przed wejściem na podob-
ną drogę. Moje uzależnienie zaczęło się 
właśnie w wieku nastoletnim. Miałam za 
sobą wiele prób zerwania z nałogiem. To 
niezwykle trudne. Kilka wydarzeń i waż-
nych dla mnie w życiu spraw złożyło się 
na to, że podjęłam decyzję o poddaniu 

się leczeniu w ośrodku. Tym razem się 
powiodło. Jestem trzeźwa od siedmiu lat 
i układam sobie życie. Terapeuci odra-
dzają powrót do miejsca dotychczasowe-
go zamieszkania, gdyż niesie to ze sobą 
zagrożenie popadnięcia w stare nawyki, 
czyli nałóg. Choć pierwsze półtora roku 
okazało się dla mnie bardzo ciężkie, bo 
oprócz aktywnie zażywających narkoty-
ki nie miałam tu znajomych, to dzięki ro-
dzinie i przyjaciołom z nowych lubickich 
środowisk, gdzie zaczęłam poszukiwać 
miejsca dla siebie, przetrwałam ten czas. 
Między innymi dlatego dziś chce działać 
na rzecz społeczności w naszej gminie. 
- Niezwykłą historię – totalnego 
upadku i odbicia się od dna - ma za 
sobą także pani narzeczony – współ-
organizator turnieju. 
- Mój narzeczony Piotr Piasta od naj-
młodszych lat grał w piłkę nożną. 
Dzięki swoim umiejętnościom dostał 
się do klubu Lechia Tomaszów w To-
maszowie Mazowieckim, gdzie szyb-
ko został zauważony, a pewnego dnia 
„wykupiony” z klubu do Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego SMS Łódź. Tam 
również piął się szybko do góry, jeździł 
na turnieje, zgrupowania. Stał się roz-
poznawalny w swoim otoczeniu. Rocz-
nik Jakuba Błaszczykowskiego - kto 
wie, może dziś razem graliby na naj-
ważniejszych boiskach świata. Nieste-
ty, Piotr zaczął z pozoru niewinną za-

bawę z narkotykami, która ostatecznie 
zabrała mu wszystko i doprowadziła na 
ulicę. Wszedł również na drogę prze-
stępczą. Ośrodki dla uzależnionych, 
więzienie, ulica - tak wyglądało jego 
życie przez kilkanaście lat. Kiedy pod-
czas tej kilkunastoletniej przeprawy, 
podczas któregoś leczenia odwyko-
wego, postanowił wrócić do piłki po-
nownie został dostrzeżony i powołany 
do kadry Reprezentacji Polski w Piłkę 
Nożną Uliczną, i w 2012 roku repre-
zentował nasz kraj na mistrzostwach 
świata w Meksyku. Po tych wszystkich 
przejściach, od trzech lat jako osoba 
trzeźwa, teraz mieszka w naszej gmi-
nie. To właśnie sport z powrotem przy-
wrócił go do normalnego życia.
- Gdzie powinien się zwrócić ktoś, 
kto sam ma problemy podobne do 
Waszych, albo chciałby pomóc ko-
muś ze swojego otoczenia?
- Można do nas napisać na naszym profi-
lu na Facebooku „One Passion One Love 
WP”. Jesteśmy na wyciągnięcie ręki, 
tutaj na miejscu. Jeżeli ktoś ma kłopot, 
a także jeśli po prostu razem z nami chce 
robić coś fajnego w Lubiczu. Polecam 
też stowarzyszenie „Powrót z U” na ulicy 
Jęczmiennej w Toruniu. Są również inne 
instytucje, które pomagają uzależnio-
nym. Tylko trzeba zrobić pierwszy krok. 
Warto. Bo warto zawalczyć o siebie.

ROZMAWIAŁA KAMILA MRÓZ

Pasja może uratować życie

młodzi ludzie potrzebują dobrych relacji
Rozmowa z Wiesławą Rindfleisz z lubickiego stowarzyszenia One Passion One Love WP

Ciekawe inicjatywy 

Seniorzy lubią nowe wyzwania
Seniorzy z gminy Lubicz chętnie wy-
chodzą z domu, ćwiczą, biorą udział 
w warsztatach, wyjeżdżają na wyda-
rzenia kulturalne. To wszystko dzię-
ki Klubom Wsparcia Seniora. W na-
szej gminie ruszył już drugi.

Projekt Klub Wsparcia Seniora w Lubi-
czu Górnym realizuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Pierwsze zajęcia od-
były się 24 stycznia w wyremontowanej 
świetlicy przy ulicy Bocznej 4. Po Krobi 
jest to już drugie na terenie naszej gminy 
miejsce świadczenia usług wspierają-
cych dla osób niesamodzielnych, w tym 
starszych oraz niepełnosprawnych.
Projekt zaplanowano na dwa najbliż-
sze lata, tj. do końca 2020 roku. Za-
kłada się, że wezmą w nim udział mi-
nimum 24 osoby.
Dwa razy w tygodniu uczestnicy z róż-
nych miejscowości z terenu gminy są do-
wożeni na zajęcia specjalnie wynajętym 
busem. Animatorzy przez sześć godzin 
dziennie organizują im czas w posta-
ci warsztatów rozwijania umiejętności 

i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, 
zajęć z zakresu kultury fizycznej i reha-
bilitacji wreszcie – zajęć rekreacyjnych 
i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają 
również dostęp do bezpłatnych usług 
prawnika, psychologa, poradnictwa so-
cjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu 
uczestnicy mają też zapewniony obiad.
Gmina Lubicz pozyskała dofinansowa-

nie na realizację projektu ze środków 
europejskich na poziomie 90 proc. 
wartości projektu.
Projekt jest współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Pod-
działanie 9.1.2 Rozwój usług społecz-
nych, w ramach ZIT z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

(KM)

Koniec z bezrobociem

Panie wracają 
do pracy
Anna będzie pracować w żłobku, 
Małgorzata w hotelu, a Alicja została 
zatrudniona w firmie cateringowej. 
To wszystko dzięki temu, że wzięły 
udział w projekcie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Lubiczu.
 
Lubicki GOPS skończył realiza-
cję rocznego projektu „Aktywizacja 
w Klubie Integracji Społecznej „Nad 
Drwęcą”. Projekt miał na celu akty-
wizację społeczno-zawodową kobiet, 
które po przerwie związanej z wycho-
wywaniem dzieci chciały powrócić na 
rynek pracy.
- Każda z 15 uczestniczek przeszła in-
dywidualną ścieżkę obejmującą porad-
nictwo indywidualne, m.in. zawodo-
we, psychologiczne, prawne, coaching, 
asystenturę rodzinną – wyjaśnia Anna 
Sikorska, kierownik ośrodka. – Panie 
wzięły też udział w zajęciach grupo-
wych, jak np. trening interpersonalny, 
a przede wszystkim szkoleniach zawo-

dowych połączonych z praktyką u pra-
codawcy oraz półrocznym płatnym sta-
żu zawodowym. Wszystkie osoby 
zostały również objęte pośrednictwem 
pracy. Otrzymały także pomoc finanso-
wą na dojazdy oraz na opiekę nad dzieć-
mi w trakcie uczestnictwa w zajęciach.
W wyniku działań projektowych 70 
proc. uczestniczek podjęło już pracę lub 
w najbliższych dniach podpisze umowy 
z pracodawcami. Pozostałe nadal mogą 
liczyć na wsparcie GOPS w poszuki-
waniu pracy i skorzystanie z prawa do 
„zatrudnienia wspieranego”, czyli czę-
ściowej refundacji wynagrodzenia przez 
Powiatowy Urząd Pracy.
Na realizację projektu Gmina Lubicz 
pozyskała finansowanie na poziomie 85 
proc. ze środków UE z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 z działania 9.2.1 Aktywne włącze-
nie społeczne.

Opr. (KM)

Fot. Nadesłane Uczestnicy zajęć m.in. biorą udział w warsztatach kreatywnych

Fot. Marek Kwiatkowski Wiesława Rindfleisz i Piotr Piasta organizację turniejów 
halowych rozpoczęli poza granicami naszej gminy. Teraz zapraszają mieszkańców na 
pierwsze takie rozgrywki w Lubiczu Górnym

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 
(budynek Urzędu Gminy)

poniedziałek, środa, czwartek 
- godz. 7.00–15.00; 

wtorek - 7.00-18.00; piątek - 7.00-
14.00,

tel. 56 62 12 138

Punkt konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 56 
(siedziba Lubickich Wodociągów)
każdy piątek, godz. 12.00 - 17.00

Grupa AA „Drwęca”
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 56 

(siedziba Lubickich Wodociągów)
każdy piątek, godz. 17.30 (pierwszy 

piątek miesiąca mityngi otwarte) 

Wojewódzka Poradnia  
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1,
tel. 56 622 68 31

Całodobowy Młodzieżowy Oddział 
Leczenia Uzależnień
Toruń – Czerniewice, 

ul. Włocławska 233/235,
tel. 56 621 61 27

GDzIe SzuKać WSParCIa?
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Gminne Święto Kobiet

zespół Vox zaśpiewa 
dla naszych pań
„Szczęśliwej drogi już czas”, „Ba-
nanowy song” czy „Zabiorę Cię 
Magdaleno” - to tylko przykłady 
kilku z wielu przebojów, które 9 
marca na żywo w szkole w Lubiczu 
Górnym usłyszą mieszkanki Gmi-
ny Lubicz.

Już od godz. 13.00 na panie będą cze-
kały stoiska promocyjne, m.in. kiermasz 
biżuterii, rękodzieło czy porady kosme-
tyczne. Zapewnimy też możliwość sko-
rzystania z porad przedstawicieli m.in. 
służby zdrowia, pracownika socjalnego, 
terapeuty i radcy prawnego. 

W programie występ – niespodzianka, 
ale przede wszystkim koncert znane-
go i lubianego zespołu Vox (o 16.00). 
Panie zaprosimy również na kawę, tort 
z niespodzianką i poczęstunek. Zapro-
ponujemy im także konkurs z atrakcyj-
nymi nagrodami.
Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc, prosimy o odbiór bezpłatnych 
zaproszeń u sołtysów lub w Urzędzie 
Gminy Lubicz (pok. nr 3) - do 28 lute-
go lub wyczerpania puli.
Przy okazji zgłoszeń należy również po-
informować o chęci skorzystania z trans-
portu organizowanego przez gminę.

Do 23 lutego czekamy na zgłoszenia osób, 
które chcą zaprezentować się na stoisku 
promocyjnym. Powinno ono dotyczyć 
przede wszystkim tych dziedzin, które in-
teresują współczesne kobiety, a więc np. 
kultury, sztuki, rękodzieła, mody, kosme-
tyków, gotowania, zdrowego stylu życia, 
itp. Stoiska mogą wystawić mieszkańcy 
gminy lub prowadzący działalność go-
spodarczą na naszym terenie.
Więcej informacji/zgłoszenia: Mo-
nika Lewandowska - Urząd Gminy 
Lubicz, pok. nr 3, e-mail kultura@
lubicz.pl, nr tel. 56 62 12 139.

Opr. (KM)
Fot. Nadesłane Grupa występuje w zgranym tercecie, który tworzą Jerzy Słota, Witold 
Paszt i Dariusz Tokarzewski

Rozwiń swoje umiejętności 

Internet bez tajemnic. 
bezpłatne szkolenia
Czy wiesz jak zapewnić dziecku bez-
pieczeństwo w sieci? A może intere-
suje Cię jak otworzyć biznes inter-
netowy albo jak skutecznie działać 
w sieciach internetowych? Zaprasza-
my Cię do wzięcia udziału w darmo-
wym projekcie „Komputer na świat”.

Szkolenia są skierowane do osób, 
które w dniu ich rozpoczęcia mają co 
najmniej 25 lat. Zajęcia zostaną prze-
prowadzone w 12-osobowych gru-
pach w wymiarze 16 godzin (2 dni x 
8 godzin). Udział jest bezpłatny. Każ-
dy uczestnik szkolenia może wybrać 

jeden moduł tematyczny, w ramach 
którego chciałby podnieść swoje kom-
petencje i poszerzyć wiedzę. Pierwsze 
zajęcia już w kwietniu.
Jakie moduły proponujemy?
Moduł „Rodzic w Internecie” jest po-
święcony przygotowaniu do roli prze-
wodnika dziecka w zakresie bezpiecz-
nego i „mądrego” korzystania z sieci 
oraz reagowania na sytuacje zagrożenia. 
„Mój biznes w sieci” to moduł pomy-
ślany przede wszystkim dla przygo-
towujących się do otwarcia własnego 
biznesu. Zainteresowany nauczy się, 
jak może wykorzystać zasoby Interne-

tu, aby podnieść skuteczność swojego 
działania. Pozna też dedykowane dla 
biznesu usługi e-administracji. 
Biorąc udział w szkoleniu „Moje finan-
se i transakcje w sieci” nauczycie się 
skutecznie załatwiać sprawy prywatne, 
biznesowe, finansowe i urzędowe za 
pośrednictwem Internetu. 
Moduł „Działam w sieciach społecz-
nościowych” kierujemy do osób, które 
chcą poznać sposób funkcjonowania 
sieci społecznościowych oraz wykorzy-
stać je w działalności na rzecz swojej 
społeczności lokalnej lub prywatnie..
Zajęcia „Tworzę własną stronę interneto-
wą z wykorzystaniem popularnych kre-
atorów” są przeznaczone do planujących 
założenie swojej witryny lub bloga. 
Szkolenia będą przeprowadzone przez 
wykwalifikowanego instruktora.
Każdemu uczestnikowi szkolenia zapew-
niamy obiad oraz przerwy kawowe.
Projekt jest współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Opr. (KM)

jaK SIę zGłOSIć?
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach proszone są 
o wypełnienie formularza umieszczonego na www.lubicz.pl i złożenie 
go do 4 marca w dowolny ze sposobów: u sołtysa, w Biurze Podawczym 
Urzędu Gminy Lubicz (parter, pok. nr 9), w Referacie Promocji i Komunikacji 
Społecznej (pok. nr 7 budynek B Urzędu Gminy Lubicz) lub przesłanie 
e-mailem na adres: j.nadolski@lubicz.pl.

Z gminą w kontakcie

Gdzie szukać informacji?
O tym, co aktualnie dzieje się na na-
szym terenie informujemy Państwa nie 
tylko w „Gońcu”. Na co dzień dowiecie 
się tego z naszej strony internetowej, 
profilu na Facebooku oraz SMS-ów, 
które wysyłamy do chętnych. 

Na gminnej stronie internetowej www.
lubicz.pl regularnie piszemy o bieżą-

cym funkcjonowaniu gminy, inwesty-
cjach, projektach skierowanych do róż-
nych grup społecznych, inicjatywach, 
zajęciach, zamieszczamy też ważne 
komunikaty itp. 
W menu górnym znajdziecie Państwo 
wszystkie podstawowe informacje o gmi-
nie, jej władzach, urzędzie, oświacie, 
kulturze, rekreacji, a także wiadomości 

użyteczne dla inwestorów. W menu dol-
nym jest kontakt, kalendarium imprez, 
„Goniec”, ale przede wszystkim łatwy 
dostęp do ogłoszeń oraz informatora pod-
ręcznego (np. komunikacja, bezpłatne 
porady, policja, straże, parafie). 
Gmina prowadzi też profil fejsbukowy 
„Gmina Lubicz”, dzięki któremu szyb-
ko możemy Państwu przekazać aktualne 
i pilne informacje. Służy on także wza-
jemnemu poznawaniu się mieszkańców, 
ich integracji i promocji gminy. 
Mamy także system SMS-owy. W krót-
kich wiadomościach tekstowych pisze-
my mieszkańcom o zagrożeniach po-
godowych, brakach w dostawach wody 
lub prądu, utrudnieniach komunikacyj-
nych, spotkaniach i innych ważnych 
wydarzeniach. Zachęcamy do złożenia 
w urzędzie gminy (Biuro Podawcze, 
pok. nr 9) formularza zgody na otrzy-
mywanie gminnych SMS-ów. Można 
go wydrukować ze strony www.lubicz.
pl lub otrzymać na miejscu.

(KM)

Darmowe badania

Dbaj o zdrowie
Gmina Lubicz w tym roku proponu-
je mieszkańcom udział w dwóch pro-
gramach profilaktycznych.

Pierwszy polega na badaniach w celu 
wykrywania WZW B i C.
Druga propozycja to kompleksowy 
program profilaktyki raka jelita gru-
bego, a jego ramach m.in. spotkanie 
informacyjno-edukacyjne, indywidu-

alna konsultacja z lekarzem, a także 
bezpłatne badanie kolonoskopowe (ze 
zwrotem kosztów za dojazd).
Szczegóły dotyczące zapisów do pro-
gramów i terminów przeprowadzenia 
spotkań i badań zostaną upublicznio-
ne m.in. na stronie www.lubicz.pl, 
FB „Gmina Lubicz”, a także za po-
mocą SMS-ów. 

Opr. (KM)

Tu znajdziesz pomoc

PraWnIK DOraDzI

W Urzędzie Gminy Lubicz działa
„Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej”. 

Prawnicy przyjmują od poniedziałku do piątku (poza środą) 
w godz. 10.00 – 14.00 

w pokoju nr 3 (budynek B, na parterze).
(KM)

Pomysł na relaks 

Weekend spędź  
w solankach
Zachęcamy do wspólnych wyjazdów 
do Ciechocinka. Przypominamy, że 
gmina zapewnia i finansuje transport. 

Najbliższe terminy to 22 - 23 lutego, 1 
- 2, 15 - 16, 22 - 23 i 29 - 30 marca oraz 
5 – 6 i 12 - 13 kwietnia, a także 11-12 
i 17-18 maja.
PIąTKI
Rozkład jazdy pierwszego autokaru:
Złotoria - przystanek linii autobusowej 
w kierunku Lubicza, 16.30
Lubicz Górny - pętla autobusowa przy 
kościele,16.45
Lubicz Dolny - przy urzędzie, 16.50
Wejście na basen: I grupa godz. 18.10, 
II grupa 18.50; wyjazd z Ciechocinka 
ok. 19.40.
Rozkład jazdy drugiego autokaru:
Gronowo - przy sklepie, 17.30
Brzezinko - przy OSP, 17.40
Rogówko - przy sklepie, 17.45
Jedwabno – przy sklepie, 18.50
Młyniec Pierwszy - przy szkole, 18.00

Młyniec Drugi – przystanek autobuso-
wy za sklepem, 18.05
Krobia - przy firmie Novar, 18.10
Lubicz Górny - pętla autobusowa przy 
kościele, 18.15
Wejście na basen: I grupa godz. 19.30, 
II grupa 20.10; wyjazd z Ciechocinka 
ok. 21.10.
SOBOTy
Rozkład jazdy autokaru:
Grębocin - przy szkole, 11.00
Lubicz Dolny - przy urzędzie, 11.10
Lubicz Górny - pętla autobusowa przy 
kościele, 11.15
Złotoria - przystanek linii autobusowej 
23 w kierunki Torunia, 11/20
Wejście na basen: I grupa godz. 12.30, 
II grupa 13.10; wyjazd z Ciechocinka 
ok. 14.15.
Koszt biletu wstępu na basen to 10 zł.
Zapisy: 
Urząd Gminy Lubicz, Monika Lewan-
dowska, pok. nr 3, tel. 56 62 12 139.

Opr. (KM)
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Działając na podstawie art. 27 i 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z póź. zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010 r. w spra-
wie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz (tekst jednolity opublikowany w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014, poz. 477).

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza

otwarty konkurs ofert
dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania 

rozwoju sportu w Gminie Lubicz 2019
I. RODZAJ I FORMy 
ReALIZACJI ZADANIA. 

1. Zadanie, o którym mowa wyżej 
może być wykonywane poprzez reali-
zację przedsięwzięć z zakresu:
• prowadzenia przez klub sportowy 

zajęć (szkolenia) w wybranych dys-
cyplinach sportowych, udział we 
współzawodnictwie sportowym

• organizowania zawodów, rozgry-
wek, imprez sportowych i rekreacyj-
nych, zgrupowań (obozów) sporto-
wych i /lub uczestnictwa w nich.

2. Zadanie może być realizowane 
w różnych formach, a w szczególności 
poprzez organizację następujących nie-
komercyjnych przedsięwzięć: 
1) szkolenie poprzez prowadzenie zajęć 

w różnych dyscyplinach sportowych 
(projekty całoroczne), obejmujące:

• organizację treningów, zajęć szkole-
niowych, sportowych,

• organizację zawodów i rozgrywek, 
współzawodnictwa sportowego

• udział w zawodach i rozgrywkach, 
współzawodnictwie sportowym

• reprezentowanie Gminy Lubicz 
w zawodach sportowych na szczeblu 
gminnym, ponadgminnym, woje-
wódzkim, krajowym

• wynajem bazy sportowej,
• zakup sprzętu sportowego;
2) organizowanie zgrupowań (obozów) 

sportowych, imprez sportowych i re-
kreacyjnych popularyzujących rozwój 
kultury fizycznej (projekty krótkoter-
minowe).

3. Forma realizacji współpracy: wsparcie. 

II. WySOKOŚć ŚRODKÓW 
PUBLICZNyCh PRZeZNA-
CZONyCh NA ReALIZACJę 
ZADANIA W ROKU 2019.

1. Na realizację zadania w roku 2019 
planuje się przeznaczyć kwotę dota-
cji celowej z budżetu w wysokości 
160.000,00 zł na wspieranie zadań do 
realizacji klubom sportowym. 
2. Kwota może ulec zmianie w przy-
padku stwierdzenia, że zadanie moż-
na zrealizować mniejszym kosztem, 
złożone oferty nie uzyskają akceptacji 
Wójta Gminy lub zaistnieje koniecz-
ność zmniejszenia budżetu w części 
przeznaczonej na realizację zadania 
z przyczyn trudnych do przewidzenia 
w dniu ogłaszania konkursu.

III. ZASADy PRZyZNAWANIA 
DOTACJI/ ZLeCeNIA 
WyKONANIA ZADANIA.

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji 
następuje na podstawie art. 28 ust. 1 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spo-
rcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z póź. 
zm.) oraz § 3 ust. 1i § 5 ust. 4 uchwały 
nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 
29 grudnia 2010 r. w sprawie określe-
nia warunków i trybu finansowania 
zadania własnego w zakresie rozwoju 
sportu w Gminie Lubicz.

1. Wysokość przyznanej dotacji może 
być niższa niż wnioskowana w ofercie. 
W takim przypadku oferentowi przy-
sługuje prawo negocjowania zmniej-
szenia zakresu rzeczowego zadania lub 
rezygnacji z jego realizacji. 

2. Wójt Gminy Lubicz może odmówić 
podmiotowi wyłonionemu w konkursie 
przyznania dotacji i podpisania umowy 
w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczy-
wisty zakres realizowanego zadania zna-
cząco odbiega od opisanego w ofercie, 
podmiot lub jego reprezentanci utracą 
zdolność do czynności prawnych, zo-
staną ujawnione nieznane wcześniej 
okoliczności podważające wiarygodność 
merytoryczną lub finansową oferenta.
3. W ramach udziału własnego oferen-
ci mają możliwość wniesienia wkładu 
osobowego (w tym pracy społecznej 
członków i świadczeń wolontariuszy) 
do wysokości 10% całkowitych kosz-
tów zadania, pod warunkiem przestrze-
gania następujących zasad:
a. zakres, sposób i liczba godzin wyko-

nywania pracy przez wolontariusza 
muszą być określone w porozumieniu 
zawartym zgodnie z art. 44 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie,

b. wolontariusz powinien posiadać kwa-
lifikacje i spełniać wymagania odpo-
wiednie do rodzaju i zakresu wykony-
wanej pracy,

c. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę 
taką jak stały personel, to kalkulacja 
wkładu pracy wolontariusza winna 
być dokonana w oparciu o stawki 
obowiązującego dla tego personelu; 
jeżeli wykonuje prace wymagające 
odpowiednich kwalifikacji, to kal-
kulacja wkładu pracy wolontariu-
sza winna być dokonana w oparciu 
o obowiązujące stawki rynkowe; 
w pozostałych przypadkach przyj-
muje się, iż wartość pracy wolonta-
riusza nie może przekroczyć kwoty 
15 zł za jedną godzinę pracy.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki 
realizacji, finansowania i rozliczania 
zadania reguluje umowa zawarta po-
między oferentem a Gminą Lubicz. 

IV. TeRMIN I WARUNKI 
ReALIZACJI ZADANIA.

1. Zadanie winno być zrealizowa-
ne w roku 2019 z zastrzeżeniem, iż 
szczegółowe terminy wykonania zadań 
określone zostaną w umowach. 
Zadanie winno być zrealizowane z naj-
wyższą starannością zgodnie z zawartą 
umową oraz obowiązującymi standar-
dami i przepisami w zakresie opisanym 
w ofercie. 

Uwaga: 
Podmiot dotowany zobowiązany jest do 
bieżącego informowania w formie pisem-
nej o wszelkich zmianach dotyczących re-
alizowanego zadania. Zmiany te zostaną 
wprowadzone do umowy aneksem (nie 
dotyczy zmiany nr konta bankowego). 

Bez uprzedniej zgody, niedopuszczalne 
są zmiany pozycji, które decydowa-
ły o wyborze danej oferty – dotyczy 
przede wszystkim zakresu rzeczowego 
realizowanego zadania. 

2. Zadanie winno być wykonane dla 
jak największej liczby mieszkańców 
Gminy Lubicz. 
3. Wybór ofert zostanie dokonany 
w ciągu 30 dni od upływu terminu na 
składanie ofert.

4. Wszystkie oferty spełniające kryte-
ria formalne są oceniane przez Komi-
sję konkursową powołaną przez Wójta 
Gminy Lubicz. 
5. Przy ocenie ofert Komisja bierze 
pod uwagę następujące kryteria:
1) wartość merytoryczną projektu - celo-

wość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, 
zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj 
i celowość planowanych kosztów,

3) wysokość wnioskowanej dotacji od 
Gminy, porównanie jej z planowany-
mi źródłami dofinansowania projektu,

4) doświadczenie oferenta w realizacji za-
dań o podobnym charakterze i zasięgu 
(w tym dotychczasowe doświadczenia 
we współpracy oferenta z Gminą),

5) możliwość realizacji zadania przez 
oferenta, w tym posiadanie zasobów 
kadrowych i rzeczowych, 

6) promocję Gminy Lubicz poprzez 
sport

6. Komisja przedstawia własną propo-
zycję wysokości dotacji na realizację 
poszczególnych projektów. 
7. Ocena Komisji wraz z propozycją 
wysokości dotacji jest przekazywana 
Wójtowi Gminy, który podejmuje osta-
teczną decyzję.
8. Dotacja może być przeznaczona 
w szczególności na:
• realizację programów szkolenia 

sportowego,
• zakup sprzętu sportowego, odzieży 

sportowej, niezbędnych do realizacji 
zadania 

• pokrycie kosztów organizowania za-
wodów, rozgrywek i imprez sporto-
wych lub uczestnictwa w nich,

• pokrycie kosztów korzystania 
z obiektów sportowych dla celów 
szkolenia sportowego

• sfinansowanie stypendiów i wyna-
grodzenia kadry szkoleniowej

• nagrody (puchary, medale, dyplomy, 
statuetki okolicznościowe i inne na-
grody rzeczowe

• wydatki związane z zakupem napo-
jów, lekarstw, artykułów sanitarnych 
i medycznych

• wydatki związane z zakupem usług: 
wynajmu obiektów sportowych, urzą-
dzeń i sprzętu sportowego, noclegów, 
wyżywienia, transportu, druku zapro-
szeń, dyplomów, plakatów, progra-
mów, komunikatów, wynajmu karetki 
pogotowia, ochrony

• wydatki związane z kosztami osobo-
wymi dotyczącymi płac obsługi sę-
dziowskiej, opłat w Polskim Związ-
ku Sportowym, obsługi technicznej, 
spikera, medycznej

• wydatki związane z ubezpieczeniem 
sportowym zawodników, z ubezpie-
czeniem imprezy sportowej, z opła-
tami bankowymi, pocztowymi zwią-
zanymi z działalnością klubu.

V. TeRMIN SKŁADANIA OFeRT.

1. W konkursie mogą brać udział kluby 
sportowe. 
2. Podmioty uprawnione do udziału 
w postępowaniu konkursowym, składa-
ją pisemne oferty realizacji zadania wg 
wzoru określonego w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzoru oferty i ramowych wzorów do-
tyczących realizacji zadań publicznych 

oraz wzorów sprawozdania z wykona-
nia tych zadań (Dz. U. z 2016 poz.1300). 
3. Oferty muszą być podpisane i opie-
czętowane przez oferenta. Ofertę mu-
szą podpisać osoby, które zgodnie z po-
stanowieniami statutu lub innego aktu 
wewnętrznego są upoważnione do re-
prezentowania oferenta na zewnątrz 
i zaciągania w jego imieniu zobowią-
zań finansowych (zawierania umów).
4. Do oferty należy dołączyć: 
• inne jeśli wymagane, np. dokumenty 

upoważniające daną osobę lub osoby 
do reprezentowania podmiotu – doty-
czy podmiotów, które w dokumencie 
stanowiącym nie posiadają informacji 
o osobach upoważnionych do repre-
zentowania podmiotu, oświadczenia 
właściwego organu, zarządu głównego 
lub innego organu wykonawczego.

5. Załączniki do oferty powinny być: 
1) ponumerowane, 
2) podpisane przez osoby uprawnione, 

które zgodnie z postanowieniami 
statutu lub innego aktu są upoważ-
nione do reprezentowania podmio-
tu na zewnątrz i zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań finansowych, 

3) potwierdzone za zgodność z orygi-
nałem przez osobę lub osoby upraw-
nione, jeśli przedkładane są w for-
mie kserokopii.

6. W przypadku składania przez jedną 
organizację kilku ofert w ramach ww. za-
dania komplet załączników określonych 
w pkt 4 może być dołączony do jednej 
z ofert. W pozostałych ofertach należy 
oświadczyć, że wymagany zestaw za-
łączników jest dołączony do oferty dot. 
realizacji zadania pod nazwą ...
7. Formularz oferty i regulamin konkur-
su można otrzymać w pok. nr 3 Urzędu 
Gminy lub pobrać ze strony internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy http://bip.lubicz.pl w zakładce 
„ogłoszenia i komunikaty” (Rok 2019).
8. Oferty należy złożyć w Biurze Obsłu-
gi Interesanta Urzędu Gminy w Lubiczu 
– pokój nr 9 (ul. Toruńska 21, 87 – 162 
Lubicz) w zamkniętych kopertach opi-
sanych wg wzoru: „Oferta na otwarty 
konkurs ofert dla klubów sportowych 
na dofinansowanie zadania w ramach 
wspierania rozwoju sportu w Gminie 
Lubicz” w terminie od dnia ukazania 
się ogłoszenia tj. od dnia 04 lutego do 
dnia 26 lutego 2019 roku do godz. 18.00. 
9. Wszystkie miejsca, w których ofe-
rent naniósł zmiany winny być parafo-
wane przez osobę podpisującą ofertę. 
Poprawki muszą być dokonane jedynie 
przez czytelne przekreślenie błędnego 
zapisu i wstawienie obok poprawnego.
10. W przypadku załączników skła-
danych w formie kserokopii, należy 
potwierdzić je za zgodność z orygina-
łem przez osoby uprawnione, każda 
strona opatrzona winna być także datą 
potwierdzenia zgodności z oryginałem.
11. Oferty złożone na innych drukach, 
niekompletne lub złożone po terminie zo-
staną odrzucone z przyczyn formalnych.
12. Oferty złożone w otwartym kon-
kursie ofert podlegają procedurze uzu-
pełniania drobnych braków formalnych:
1.a) uzupełnienia brakujących podpisów 

pod wnioskiem, w przypadku nie-
zgodności podpisów ze sposobem 
reprezentacji określonych w statucie;

1.b) braku właściwych podpisów pod 
załącznikami;

1.c) poświadczenia załączonych ko-
pii dokumentów za zgodność 
z oryginałem.

13. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
a. pierwszy etap – wstępna ocena ofer-

ty pod względem formalnym przez 
komisję konkursową. W przypadku 
stwierdzenia wyżej wymienionych 
braków formalnych, organizacja 
zostaje powiadomiona o tym fakcie 
telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia ma prawo do uzu-
pełnienia braków (oferty nieuzupeł-
nione we wskazanym wyżej termi-
nie zostaną odrzucone z przyczyn 
formalnych);

b. drugi etap – ostateczna ocena formal-
na oraz ocena merytoryczna zostaje 
dokonana przez komisję konkursową.

Uwaga: 
Ofertę należy wypełnić czytelnie.

Wszystkie pozycje formularza muszą 
być wypełnione. 

Ofertę należy wypełnić zgodnie z in-
strukcją/ odnośnikami zamieszczonymi 
na końcu formularza Oferty (w tym na-
leży wykreślić niepotrzebne zapisy). 
W przypadku, gdy dana pozycja oferty 
nie będzie wypełniana należy wpisać 
„nie dotyczy” lub wstawić cyfrę „0” 
w miejscach, które wymagają podania 
wartości liczbowych. Formularza ofer-
ty nie można modyfikować, ani wpro-
wadzać żadnych zmian. 

Złożona oferta musi być spójna tzn. 
istnieje logiczne powiązanie pomię-
dzy celami zadania, szczegółowym 
zakresem rzeczowym zadania, opisem 
poszczególnych planowanych działań, 
a kosztorysem zadania i oczekiwanymi 
efektami realizacji. 

VI. POSTANOWIeNIA 
KOńCOWe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowią-
zany pod rygorem rozwiązania umowy 
do zamieszczania we wszystkich drukach 
i materiałach reklamowych związanych 
z realizacją zadania (plakatach, zaprosze-
niach, regulaminach, komunikatach itp.), 
a także w ogłoszeniach prasowych, re-
klamach itp. informacji o tym, że zadanie 
jest dotowane przez Gminę Lubicz
2. Dotowany podmiot, zobowiązany 
będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgo-

wej środków otrzymanych na reali-
zację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej 
komórki organizacyjnej Urzędu Gmi-
ny oryginałów dokumentów (fak-
tur, rachunków) oraz dokumentacji, 
o której mowa wyżej, celem kontroli 
prawidłowości wydatkowania dotacji 
oraz kontroli prowadzenia właściwej 
dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie 
ogranicza prawa Gminy do kontro-
li całości realizowanego zadania 
pod względem finansowym i mery-
torycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zo-
staną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Lubicz oraz na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Gminy Lu-
bicz w zakładce „ogłoszenia i konkursy”.
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Mieszkańcy wspomogli akcję

zagraliśmy razem z całą Polską
W Lubiczu co roku zbiórki na 
WOŚP są coraz wyższe. Tym ra-
zem poprzedni rekord został pobity 
o prawie 7 tysięcy złotych.

W naszej gminie dwa lata temu zebra-
no 18,5 tysiąca złotych, rok temu było 
to ponad 27 tysięcy.
Tym razem w Szkole Podstawowej 
w Lubiczu Dolnym w puszkach znala-
zło się 9 259 złotych i 7 groszy. Z kolei 
sztab działający w Szkole Podstawo-
wej w Lubiczu Górnym zebrał aż 24 
821 złotych i 40 groszy. Łącznie daje 
to sumę 34 080 złotych i 47 groszy. 
Zeszłoroczny rekord został więc pobity 
o niemal 7 tysięcy złotych.
W obu szkołach goście mogli liczyć 
na wiele atrakcji. Uczniowie z Lubi-
cza Dolnego dla WOŚP zaczęli grać 
już w czwartek 10 stycznia. - Zależa-
ło nam, by zgromadzić jak najwięcej 
osób chcących dołożyć symboliczną 
złotówkę do zbiórki na zakup sprzętu 

dla specjalistycznych szpitali dziecię-
cych – mówi Danuta Ferens, dyrektor 
szkoły. Przez dwa dni w szkole trwał 
kiermasz przedmiotów przekazanych 
od sponsorów i słodkości przygotowa-
nych przez rodziców. W placówce było 
można kupić m.in. pierniki z lokalnej 
piekarni, prace uczniów i tosty wypie-
kane przez szkolną społeczność. 
W szkole w Lubiczu Górnym program 
wydarzenia został wypełniony głównie 
występami uczniów. Wicedyrektor Doro-
ta Drozdowska mówi: - Tradycyjnie nie 
zabrakło licytacji, na którą zebraliśmy 
bardzo wartościowe i ciekawe przed-
mioty, m.in. obraz, vouchery, wejściów-
ki i gadżety przekazane przez Jurka 
Owsiaka i lokalnych darczyńców. 
Wiele ciekawych gadżetów podarował 
także Urząd Gminy Lubicz, nie tylko 
związanych z gminą. Postarał się m.in. 
o piłki do koszykówki z autografami 
„Twardych Pierników”. 

(KM)
Fot. Kamila Mróz. Szkoła w Lubiczu Dolnym zorganizowała kiermasz, na którym można było m.in. kupić słodkości upieczone przez 
rodziców

Nauka po nowemu

uczniowie: - To jest super!
Jakie możliwości rozwoju ma w na-
szej gminie nauczyciel? Jeśli tylko 
chce, naprawdę ogromne. Właśnie 
kończy się kolejny projekt z edycji 
programu erasmus+ „Mobilność 
kadry edukacji szkolnej”, który jako 
konkurs projektów międzynarodo-
wych – drugi raz z rzędu – wygrała 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Lubiczu Górnym. 

Kilkoro nauczycieli pasjonatów opraco-
wało projekt pt. „Nowoczesny nauczyciel 
w szkole zmiany”, w ramach którego sze-
ścioro z nich w 2018 roku wyjechało na 
zagraniczne szkolenia. - Zakładaliśmy, że 
zdobyta podczas tych wyjazdów wiedza 
i rozwój kompetencji językowych i tech-
nologii IT pozwolą kadrze pedagogicznej 
śmielej sięgać po nowoczesne narzędzia 
pracy, rozwiną jej kreatywność i zachę-
cą do korzystania z bogatej oferty na-
rzędzi oraz spowodują, że sami chętniej 
i odważniej będziemy tworzyć własne, 
korzystając z istniejących – mówi Maria 
Lamparska, nauczyciel ze szkoły. W ten 
sposób zajęcia miały stać się ciekawsze, 
bardziej motywujące i skuteczniejsze dla 
uczniów. Z tego powodu pierwsze dwie 
uczestniczki projektu – Hanna Targońska 
(anglistka) i Dorota Ratkowska (informa-
tyczka) – w maju pojechały do Florencji 
na szkolenie pt. „Tablets and smartpho-
nes: using mobile devites as educatio-

nal tools. Dwie kolejne – Paulina Mi-
chalska-Piesczek (anglistka i biolożka) 
i Magdalena Żurawska (chemiczka) 
– na przełomie maja i czerwca w Ate-
nach uczestniczyły w kursie pt. „Digital 
storytelling tools and educational video 
production”, a Justyna Sadowska (na-
uczyciel specjalista) i Maria Lamparska 
(polonistka) – w listopadzie odwiedziły 
Dublin, by wziąć udział w kursie „En-
glish for teachers (A2, B1) in Ireland”. 
Jaki jest tego efekt? Nauczyciele co-
raz częściej sięgają po nowoczesne 
narzędzia i platformy edukacyjne, 
a uczniowie – jak przyznają – dzięki 
temu chętniej i lepiej się uczą. Metody 

i formy nauczania rzadko trącą myszką 
i częściej są postrzegane przez uczniów 
jako atrakcyjne i efektywne. 
- Podjęcie współpracy międzynarodo-
wej naszej szkoły, na bazie nawiązanych 
kontaktów podczas realizacji projektu, 
dało uczniom szansę na dalsze, praktycz-
ne doskonalenie językowe, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz na 
poznanie innych kultur, tradycji i w ten 
sposób na otwarcie się na inne narody 
UE – mówi Maria Lamparska. - Dzięki 
temu będą oni w przyszłości lepiej przy-
gotowani do życia i pracy w wielokultu-
rowym społeczeństwie, jakim jest UE.

Opr. (KM)

Fot. Nadesłane. Od lewej: Hanna Targońska i koordynatorka projektu Dorota Ratkowska

Dla najmłodszych klas

będą uczyć się programowania
Trwa rekrutacja do partnerskiego 
projektu „Mali Odkrywcy” realizo-
wanego przez trzy samorządy: Gmi-
nę Lubicz – lidera oraz partnerów 
Gminę Obrowo i Gminę Wielka Nie-
szawka. Jakie dodatkowe zajęcia 
proponujemy dzieciom w ramach 
projektu? Przeczytajcie.

Wsparciem zostanie objętych 200 
uczniów klas I-III oraz 14 nauczycieli 
z siedmiu szkół podstawowych. Pro-
jekt będzie realizowany w terminie od 

1.01.2019 do 31.08.2020 r. Zakłada, 
że uczniowie rozwiną kompetencje 
kluczowe, m.in. na zajęciach z robo-
tyki lub programowania, natomiast 
dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi zostaną objęte specja-
listycznym wsparciem, np. zajęciami 
z logopedą, grafomotorycznymi, artte-
rapią czy zajęciami korekcyjno-kom-
pensacyjnymi z ortografii – zgodnie 
z potrzebami szkół. Z kolei nauczy-
ciele podczas szkoleń podniosą swo-
je kompetencje z zakresu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz 
pracy z uczniem o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych.
Szkoły zakupią też pomoce dydaktycz-
ne niezbędne do przeprowadzenia za-
planowanych zajęć.
W naszej gminie projekt będzie reali-
zowany w dwóch szkołach – Szkole 
Podstawowej w Złotorii oraz Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Grę-
bocinie. Zajęcia ruszają 1 marca.
Wartość projektu ogółem to 246 718,75 zł.

(BK)

złota 
maja 
Fot. Nadesłane 
Maja Bylińska ze 
Szkoły Podstawowej 
w Złotorii 4 lutego 
została szachową 
mistrzynią szkół 
podstawowych 
Torunia, wygrywając 
sześć z siedmiu 
rozegranych partii. 
W mistrzostwach 
wzięło udział jeszcze 
7 innych uczniów 
szkoły w Złotorii. 
Łącznie w zawodach 
w kategorii dziewcząt 
wystartowało 50 
zawodniczek, 
a w kategorii chłopców 
76 zawodników.

Jak spędzić czas wolny?

świetlice zapraszają
Prezentujemy ofertę cyklicznych, 
bezpłatnych zajęć, a także innych 
interesujących spotkań w świetlicach 
wiejskich. Zachęcamy do skorzysta-
nia z propozycji.

Brzezinko: zajęcia plastyczne i sporto-
we dla dzieci, w budynku OSP Brzezin-
ko w czwartki w godz. 16.00 – 18.00.
Krobia świetlica wiejska (ul. Olimpij-
ska 14): zajęcia umysłowo-matema-
tyczne dla dzieci i młodzieży czyli gry 
GO w środy w godz. 17.10 – 18.40
zajęcia z tkactwa dla dorosłych w świe-
tlicy wiejskiej w poniedziałki w godz. 
17.00 – 18.30
zajęcia z ceramiki (figurki, wypala-
nie, zdobienie) w świetlicy wiejskiej 
w czwartki w godz. 16.00 – 18.00.
Lubicz Dolny: zajęcia z ceramiki (figur-
ki, wypalanie, zdobienie) w świetlicy śro-
dowiskowej (ul. Toruńska 56) w ponie-
działki i środy w godz. 16.00 - 18.00. 
Młyniec Pierwszy: zajęcia artystycz-
no-plastyczne w budynku SP w ponie-
działki w godz. 14.30 – 15.30 i piątki 
w godz. 13.30 – 15.30.
Złotoria: zajęcia tenisa stołowego 
z trenerem ekstraligowym Rafałem 
Utylskim w sali gimnastycznej SP 
Złotoria dla dzieci w poniedziałki 

w godz. 18.30 – 19.30 i piątki w godz. 
18.30 - 20.30, natomiast dla dorosłych 
w poniedziałki 19.30 – 21.30 i środy od 
19.00 – 21.00.
W Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 
56 w świetlicy środowiskowej (siedzi-
ba Lubickich Wodociągów) mieści się 
punkt konsultacyjny dla uzależnio-
nych i współuzależnionych, w którym 
w każdy piątek w godz. 12.00 – 17.00 
przyjmuje terapeuta. Natomiast pół go-
dziny później, tj. od godz. 17.30 odby-
wają się spotkania grupy AA.
W Lubiczu Górnym ul. Boczna 4 
świetlica socjoterapeutyczna TPD 
zaprasza od poniedziałku do piątku 
w godz.12.00 - 17.30.
Spotkania z psychologiem Patrycją 
Łączkowską:
Lubicz Górny, świetlica wiejska (ul. 
Bocznej 4), wtorki w godz. 14.00 – 16.00
Krobia, świetlica wiejska (ul. Olimpij-
ska 14), środa w godz. 15.00 – 17.00
Złotoria, SP, czwartki w godz. 15.00 
– 17.00
Gronowo, Gronówko wizyty domo-
we, w godz. 15.00 – 17.00.
Szczegółowych informacji udzie-
li: Dorota Balejko, tel 56 62 12 138, 
e-mail: d.balejko@lubicz.pl.

Opr. (JN)
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Złotoria to jedyna w naszej gminie 
jednostka straży, która  zajmuje się 
również ratownictwem wodnym! 
Drużyna liczy ok. 60 ochotników.

Średnio w roku druhowie ze Złotorii 
niosą pomoc w ok. 80 zdarzeniach. 
W 2014 r. jednostka ze środków eu-
ropejskich otrzymała specjalną łódź. 
W 2016 r. gmina Lubicz dofinanso-
wała Złotorii zakup samochodu ga-
śniczo-ratowniczego marki Iveco. 
- To pierwszy nowy fabrycznie wóz 
ratowniczo-gaśniczy naszej jednostki 
– mówiła wówczas Maria Błaszczyk, 
prezes OSP Złotoria, nie ukrywając 
zadowolenia z cennego nabytku. Klu-
czyki do samochodu ówczesne władze 
gminy przekazały naczelnikowi Grze-
gorzowi Wilmanowiczowi w styczniu 
2017 r. Drużyna liczy ok. 60 ochotni-
ków.
Jednostka w Złotorii może pochwalić 
się długą historią. Pierwszym jej preze-
sem w 1925 r. był Franciszek Cieszyń-
ski. Siedem lat później założono przy 
niej 12-osobową orkiestrę dętą. 
Druhowie dbają o pamięć o swoich po-
przednikach. Zamordowanych w czasie 
wojny strażaków, a także innych miesz-
kańców Złotorii uczczono obeliskiem 

odsłoniętym w 1998 r. z inicjatywy 
Grzegorza Wilmanowicza. Od tego cza-
su każdego roku w pierwszą niedzielę 
września w Złotorii przy obelisku przed 

remizą odbywa się Apel Poległych. 
Remizę oddano do użytku w 1985 r. 
Ciekawostka – strażacy przy jej bu-
dowie łącznie przepracowali 2540 

godzin. Rok wcześniej decyzją PSP 
złotoriańskiej jednostce przydzielono 
samochód marki Star.

(KM)

Jeśli po remoncie, porządkach, prze-
prowadzce zostało Ci sporo odpa-
dów, niepotrzebnych przedmiotów, 
gruzu, resztek poremontowych nie 
podrzucaj tego do lasu. 

W naszej gminie jest możliwość bez-
płatnego odstawienia odpadów se-
gregowanych do Punktu Selektyw-
nej Zbiorki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Wystarczy, że posegregujesz 
to, co masz do wyrzucenia i zawieziesz 
do PSZOK-u w Lubiczu Górnym. Ła-
two trafić, bo to punkt zlokalizowany 
przy gminnej oczyszczalni ścieków – 
wjazd od Nowej Wsi – u. Promowa. 
Mapka obok ułatwi dotarcie do celu. 
Warto wiedzieć, że PSZOK przyjmuje 
od mieszkańców naszej gminy wszel-
kie odpady segregowane bezpłatnie bez 
ograniczeń, z wyjątkiem gruzu budow-
lanego. Ten może być oddany do 1m3 na 

gospodarstwo domowe na rok. Dopiero 
powyżej tej ilości zostaną naliczone 
opłaty. Punkt przyjmuje także odpady 
niebezpieczne, np. rozpuszczalniki, 
kwasy, alkalia, odczynniki fotograficz-
ne, środki ochrony roślin, lampy flu-
orescencyjne i inne odpady zawierające 
rtęć, baterie i akumulatory, itp. Przyj-
mowane są także przeterminowane leki, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zuży-
te opony i bioodpady. 

(JN)

Galeria OSP

na nich zawsze można liczyć

Walka o podium była zacięta

Igrzyska młodzieży szkolnej
Po krótkiej przerwie, wraz z nadej-
ściem drugiego semestru szkolnego, 
na parkiecie w Złotorii do walki 
o gminne złoto w halowej piłce noż-
nej dziewcząt stanęło pięć drużyn. 

Walka o podium była zacięta. Jako 
pierwsze do zmagań sportowych 
przystąpiły młode zawodniczki ze 
Szkoły Podstawowej w Złotorii, go-
spodynie mistrzostw. W tym spotka-
niu zremisowały 1:1 z koleżankami 
ze Szkoły Podstawowej w Lubiczu 
Górnym. 
Emocji nie brakowało. Mocne ataki, 
strzały w słupki, poprzeczki. Łatwo 
nie było, a grupowe spotkania dostar-
czały wiele wrażeń do samego końca 
turnieju. Jednak to młode zawodniczki 

z Grębocina oraz ich koleżanki z Lu-
bicza Górnego pokazały, że to one 
tego dnia powalczą o zwycięstwo. 
Bezpośrednie starcie między reprezen-
tacjami tych szkół pokazało, że szanse 
na gminne złoto mają obie, gdyż rywa-
lizacja była wyrównana. Regulamino-
wy czas niczego nie wyjaśnił - mecz 
zakończył się wynikiem 1:1. 
Punkty zgromadzone w tabeli pierwsze 
miejsce dały drużynie ze Szkoły Pod-
stawowej w Grębocinie. 
Na II uplasowała się szkoła w Lubiczu 
Górnym, III wywalczyła Złotoria, IV - 
Lubicz Dolny, a V Młyniec Pierwszy.
Pod koniec lutego, tym razem w Lubi-
czu Górnym, o mistrzostwo w halówce 
powalczą chłopcy.

Marek Kwiatkowski

Bądź w porządku

śmieci zawieź do tego punktu

KróTKO
11 lutego ruszyła rekrutacja do 
szkół i publicznego przedszkola 
oraz do oddziałów przedszkol-
nych. Wnioski należy składać do 
28 lutego bezpośrednio w pla-
cówkach. Druki można pobrać ze 
strony www.lubicz.pl.

Urząd Gminy Lubicz ogłasza 
nabór wniosków na dofinanso-
wanie w zakresie demontażu, 
transportu oraz unieszkodli-
wiania wyrobów zawierających 
azbest w 2019 roku. Uruchomie-
nie „Programu priorytetowego 
AZBeST 2019” jest uzależnione 
od pozyskania dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu. Wnioski należy 
składać do 28 lutego w urzędzie, 
w Referacie Gospodarki Odpa-
dami (pokój nr 1 na parterze) na 
formularzu, który można pobrać 
na miejscu lub ze strony www.
lubicz.pl, gdzie znajdziecie także 
wykaz wymaganych dokumen-
tów. Składający wniosek muszą 
być ujęci w „Bazie azbestowej 
zawierającej informację z inwen-
taryzacji wyrobów zawierają-
cych azbest”. Środki finansowe 
na realizację zadania pochodzą 
w 50 proc. z WFOŚiGW i w 50 
proc. z budżetu Gminy Lubicz. 
Osoby, które nie będą mogły sko-
rzystać z programu mają możli-
wość otrzymania dofinansowa-
nia w formie dotacji z budżetu 
gminnego (do 50 proc. refunda-
cji poniesionych kosztów kwa-
lifikowanych potwierdzonych 
rachunkami, jednak nie więcej 
niż 3 000 zł). Szczegóły: Referat 
Gospodarki Odpadami - Sylwia 
Ostrowska, pok. nr 1, nr tel. 56 
62 12 128, e-mail go@lubicz.pl,.

Przypominamy też o obowiązku 
zgłoszenia do ewidencji w Refera-
cie Gospodarki Odpadami Gminy 
Lubicz nowych szamb i przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

Przypominamy także, że właści-
ciel nieruchomości jest zobowią-
zany zgłosić do urzędu gminy 
zamiar usunięcia drzewa, jeżeli 
obwód jego pnia mierzonego na 
wysokości 5 cm przekracza: 80 cm 
- w przypadku topoli, wierzb, klo-
nu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego; 65 cm - w przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolist-
nego; 50 cm - w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew. Więcej 
informacji: Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska – edyta 
Sekretarska, pok. 29, tel. 56 621 
21 29, e-mail osw@lubicz.pl.

Uwaga! Podajemy nowy numer 
pogotowia wodno-kanalizacyjne-
go: 605 356 529.

(KM)

PunKT Czynny jeST:
w okresie od 1 marca do 31 października:
poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00 

soboty 9.00 – 14.00
w okresie od 1 listopada do 28 lutego:

poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 
soboty 9.00 – 14.00

tel. 797 999 886

Fot. Nadesłane. Złote medale po dogrywce wywalczyła drużyna z Grębocina

Fot. Nadesłane. Strażacy ze Złotorii wspomagali organizację toruńskiego sztabu WOŚP
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